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Zomergem,  15 maart 2017 

 
JOKE SCHAUVLIEGE PLANT SAMEN MET LIONS CLUBS EN BOSGROEPEN 

5000 NIEUWE BOOMPJES IN HET KEIGATBOS 
 
Op zondag 26 maart komt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 
meeplanten tijdens een grote plantactie in het Keigatbos in Zomergem.  Op een oppervlakte van 
2,42 hectare komt een prachtig, streekeigen bos van zomereik, winterlinde, zwarte els en 
haagbeuk. Dit initiatief maakt deel uit van het ‘Big Spring Event’ van Lions Club België, die hiervoor 
samenwerkt met de Vlaamse bosgroepen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Want op 26 
maart zullen op maar liefst 19 locaties in heel Vlaanderen 50 000 boompjes geplant worden.  
 
Lions Club België wil op deze manier haar eeuwfeest vieren of ‘Centennial Challenge’. Als grootste NGO ter 
wereld is het de uitdaging van Lions Club International om 100 miljoen mensen wereldwijd te helpen. Hierbij 
willen de leden ook projecten realiseren die het milieu beschermen. Want eén van de grootste uitdagingen is 
het behalen van de klimaatdoelstellingen, om ervoor te zorgen dat de aarde een leefbare planeet blijft voor de 
komende generaties. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) spelen bossen en bomen een belangrijke rol als 
deel van de oplossing. Bomen nemen immers veel CO² op en kunnen op die manier de opwarming van de aarde 
een stuk tegengaan. In die zin is het aanplanten van bomen dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie.  
 
Daarom werkt Lions Club België voor het ‘Big Spring Event’ graag samen met de Vlaamse bosgroepen, die meer 
dan 12 000 private boseigenaars ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos en die een jarenlange 
ervaring hebben met de organisatie van aanplantingen. Op 19 locaties, verspreid over heel Vlaanderen, zullen 
meer dan 4000 mensen op zondag 26 maart 50 000 bomen planten. Dat is goed voor in totaal 25 hectare bos!  

 

De leden van de bosgroepen stelden 14 locaties ter beschikking voor de aanplanting van nieuwe boompjes, 

waaronder een mooi perceel van een private boseigenaar in het Keigatbos in Knesselare/Zomergem. Op 

ongeveer 2,5 hectare komt er een omvorming van naaldbos naar een inheems, gemengd loofbos met vooral 

zomereik. Dat zal zorgen voor extra biodiversiteit in de streek. Bovendien komt er ook een bloemenrijke 

bosrand met struiken zoals Gelderse roos, sporkehout, meidoorn, lijsterbes,… Dat zullen aantrekkingspolen 

worden voor heel wat bijen, vlindersoorten, vogels en kleine zoogdieren. 

 

Minister Joke Schauvliege, gedeputeerde Jozef Dauwe en 300 leden van de lokale Lions Clubs en de 

bosgroepen zullen eigenhandig de boompjes in de grond steken op zondagnamiddag 26 maart, zodat ze zelf 

rechtstreeks kunnen bijdragen aan meer natuur in hun streek.  In de voormiddag koppelen de Lions Clubs ook 

nog een zwerfvuilactie aan hun Big Spring Event: in samenwerking met OVAM gaan ze zwerfvuil opruimen in 

het Keigatbos en omgeving. 
 

De Oost-Vlaamse bosgroepen zullen de plantactie in Zomergem coördineren en opvolgen. Ook de komende 
jaren zullen ze  nog verder ondersteuning bieden aan de boseigenaar, zodat deze 5000 boompjes uitgroeien tot 
een prachtig deel van het Keigatbos. 
 



 

Locatie & timing 
---------------------- 
Locatie: Keigatbos, Bauwerwaan, Ursel/Zomergem (volg de parkeerroute langs de Keigatstraat 
aan de weg Ursel richting Eeklo) 
Programma: 
- 10u-11u30: zwerfvuilinzameling 
- 13u45-16u: boomplantactie, aansluitend geleide wandelingen door de bosgroep 
 14u30: officieel moment met 
  Eddy Van Goethem (Voorzitter Lions Club District 112A Zone 22) 
  Jozef Dauwe (gedeputeerde provincie, voorzitter Oost-Vlaamse bosgroepen) 
  Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), 
  aansluitend samen planten van een stevige zomereik als voorbeeld voor het bos 

 

Meer info? 
-------------- 
Gregor Mathieu (Lions Club), 0493 17 11 11, gregor.mathieu@telenet.be 
Tineke De Smet (Oost-Vlaamse bosgroepen), 0472 07 01 35, tineke.de.smet.bosgroep@oost-
vlaanderen.be 
Sylvie Mussche (Oost-Vlaamse bosgroepen), 0496 59 76 86, sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be 

 

Wie zijn de Lions Clubs? 
 
Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, 
met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46 000 clubs in 210 landen. Ook in België is 
het een bloeiende organisatie met een grote maatschappelijke impact die openstaat voor iedereen. 
Lions Clubs België telt meer dan 7500 leden, verspreid over 281 clubs. 
 
De service club legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Naar aanleiding van het 
honderdjarig bestaan in 2017 lanceerden ze de ‘Centennial Challenge’, om zo wereldwijd 100 miljoen 
mensen te helpen. En dit verspreid over de 4 ankerpunten van de sociale werking: zicht, jeugd, 
honger en milieu.  
 
www.lions.be/lions100  

 

Wie zijn de bosgroepen? 
 
De bosgroepen zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke 
boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroepen. Hij of zij krijgt er advies, 
informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren de bosgroepen ook de 
beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam 
bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie. 
 
De bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos in Vlaanderen en vertegenwoordigen meer dan      
12 000 leden met een gezamenlijke oppervlakte bos van 55 000 hectare. Dat maakt van de 
bosgroepen één van de belangrijkste spelers inzake bosbeheer in Vlaanderen. 
 
www.bosgroepen.be 

 





 


